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Ata da 30ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Feira de Santana, Estado da 

Bahia, referente à 1ª Etapa, do 3º Período, 

da 19ª Legislatura, realizada no dia 07 de 

março de 2023. 

 

 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, à hora regimental, 

no Plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à Rua Visconde do Rio 

Branco, 122, nesta cidade, Estado da Bahia, realizou-se a trigésima Sessão Ordinária, 

referente à primeira Etapa, do terceiro Período, da décima nona Legislatura, na qual, 

compareceram os vereadores Edvaldo Lima dos Santos, Emerson Costa dos Santos, 

Eremita Mota de Araújo, Fernando Dantas Torres, Flávio Arruda Morais, Ivamberg dos 

Santos Lima, Jhonatas Lima Monteiro, José Carneiro Rocha, José da Costa Correia Filho, 

José Marques de Messias, Josse Paulo Pereira Barbosa, Jurandy da Cruz Carvalho, Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, Luiz Augusto de Jesus, Luiz Ferreira Dias, Marcos Antônio 

dos Santos Lima, Pedro Cícero Marcenio Silva, Petrônio Oliveira Lima, Ronaldo Almeida 

Caribé, Sílvio de Oliveira Dias e Valdemir da Silva Santos. Amparada pelo Regimento 

Interno, a vereadora Eremita Mota de Araújo, Presidente desta Casa, declarou aberta a 

presente Sessão e solicitou que o vereador Valdemir da Silva Santos, segundo Secretário, 

procedesse à leitura da Ata da Sessão anterior, a qual, após a leitura do Expediente do dia 

foi submetida à apreciação plenária e foi aprovada pela unanimidade dos edis presentes. Em 

seguida, solicitou da primeira Secretária, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, a 

leitura das matérias previamente constantes para o Expediente do dia, que vão a seguir: < 

Projeto de Lei nº 17/2023 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Programa 

Juventude Digital como política pública inclusiva e permanente no Município de Feira de 

Santana, e dá outras providências”. Projeto de Lei nº 18/2023 de autoria da Mesa Diretiva, 

que “Dispõe sobre a modificação da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Feira 

de Santana, institui o vale alimentação aos servidores da Câmara, atualiza-se a tabela de 

vencimentos dos cargos de provimento temporário e efetivo, cria a procuradoria da mulher, 

e dá outras providências”. Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2023 de iniciativa da 

Mesa Diretiva, que “Dispõe sobre a concessão da Medalha 08 de Março, Dia Internacional 

da Mulher, e dá outras providências”. Requerimento nº 041/2023 de autoria do vereador 

Fernando Dantas Torres. Indicações nºs 171 a 214/2023 de iniciativa dos vereadores 

Jurandy da Cruz Carvalho, Josse Paulo Pereira Barbosa, José da Costa Correia Filho, José 
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Marques de Messias e Edvaldo Lima dos Santos. Moções nºs 25 a 28/2023 de iniciativa 

respectiva dos edis Flávio Arruda Morais, Luiz Augusto de Jesus, Josse Paulo Pereira 

Barbosa e José da Costa Correia Filho. Correspondências: Guia de Arquivamento 

assinada pelo corregedor Flávio Arruda Morais, a qual solicita arquivamento do Processo 

Disciplinar nº 01/2023, estando este em anexo>. Durante a leitura do Expediente, em Pela 

Ordem, o edil José Carneiro Rocha (MDB) solicitou que, ao término da presente Sessão, 

fosse prestado um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao Sr. José Carlos 

Pitangueira, odontólogo e ex-diretor do Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA. 

Oportunamente, o edil José da Costa Correia Filho (PATRI) solicitou cópia das 

proposições, de autoria da Mesa Diretiva, que foram lidas durante o Expediente. Neste 

momento, foi concedida a palavra em Tribuna Livre à Sra. Rita Scher, representante da 

Comissão dos estudantes da UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), a qual 

leu na íntegra: “Sou estudante do bacharelado de serviço social da UFRB na cidade de 

Cachoeira egressa desde 2019.2. Quero começar citando duas leis; Capítulo III da 

Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I da Educação; Art. 205. A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lei 12.816/13, Parágrafo único. Desde que 

não haja prejuízo às finalidades do apoio concedido pela União, os veículos, além do uso na 

área rural, poderão ser utilizados para o transporte de estudantes da zona urbana e da 

educação superior, conforme regulamentação a ser expedida pelos Estados, Distrito Federal 

e Municípios. Art. 6° Os registros de preços realizados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação poderão ser utilizados pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios para aquisição de bens e contratação dos serviços necessários à execução das 

ações e projetos educacionais, inclusive quando empregados recursos próprios. Art. 7° Esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. Estamos aqui pedindo que se faça cumprir a 

lei do direito a educação e isso inclui o transporte público e gratuito a todos os estudantes 

incluindo os de nível superior. Feira de Santana adquiriu 150 ônibus no ano de 2021 para 

atender estudantes da rede municipal. Isso significa que a cidade tem autonomia para 

fornecer este serviço para estudantes do nível superior sem causar ônus para o município. A 

cidade Feira de Santana teve um aumento orçamentário para área da educação em 2023. O 

que quero dizer com isso, é que, a desculpa dada pela secretária de educação do município, 

e pela prefeitura de que não tem recursos para atender nosso direito é mentira! Uma cidade 

como Feira de Santana, que é maior do que Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Santo 

Amaro, Maragogi, Muritiba, São Gonçalo dos Campos e Conceição de Feira, onde todas 
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essas cidades citadas menos Feira de Santana disponibiliza transporte público gratuito para 

seus estudantes. Esse documento do portal da transparência da cidade de Cruz das Almas 

nos mostra que este serviço do transporte público gratuito para os estudantes do ensino 

fundamental, médio, técnico e superior esta em vigor desde 2017. É revoltante saber que 

Feira de Santana não quer fornecer o transporte público gratuito aos seus estudantes que 

residem na cidade e que estudam fora do seu município de residência, cerca de 57 km de 

distância, um descaso com seus cidadãos e estudantes. Queremos aqui externar e exigir que 

os senhores excelentíssimos vereadores tomem de imediata providência para que esse 

direito seja cumprido, pois já estamos em aula desde o dia 06/02/2023”. Posteriormente, a 

palavra foi concedida à Sra. Maria Isabel, estudante do curso de Artes Visuais da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia a qual reiterou a necessidade de transporte 

gratuito aos estudantes. Em aparte, o edil Flávio Arruda Morais se comprometeu em buscar 

posicionamento do Secretário de Transportes e Trânsito do Município, Sr. Saulo 

Figueiredo, referente a questão abordada. No Horário destinado às Lideranças 

Partidárias, o edil Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) também em tempo cedido pelo 

vereador Flávio Arruda Morais (PSD), destacou a data de hoje como triste, devido ao 

falecimento do Sr. José Carlos Pitangueira, ocorrido no dia anterior. Notificou que falar de 

Carlos Pitangueira em vida é fácil, mas falar após a sua morte é difícil, por ser um 

momento de dor e tristeza. Declarou que quando o ex-diretor chegou ao Hospital Geral 

Clériston Andrade – HGCA deparou-se com um ambiente inadequado mas que graças a 

administração dele tornou-se referência. Acrescentou que o Sr. José Carlos Pitangueira, ex-

vereador de Salvador, foi Diretor do Hospital Roberto Santos, um homem com um 

currículo invejável e que fez do Hospital Geral Clériston Andrade um dos mais potentes da 

Bahia, sendo hoje uma referência. Enfatizou que no dia de ontem, 06 de março de 2023, a 

Bahia e o Brasil perderam essa personalidade, homem de todos os vereadores, de todas as 

autoridades, de todas as pessoas, pois ele não sabia negar nada a ninguém. “Vai, amigo, vai 

com Deus, e fica aqui a lembrança de seu legado, de seu trabalho e da sua dedicação” – 

palavras proferidas pelo tribuno. Disse que após a sua fala na tribuna, iria pedir autorização 

a esta Casa para se dirigir-se à Salvador e prestar a última homenagem a esse grande 

homem, grande mito chamado José Carlos Pitangueira. Pediu que Deus conforte os 

familiares deste, e destacou que o que fica são os ensinamentos de um bom pai, avô, 

administrador, e de um bom homem, deixando a sua história por onde passou. Frisou que 

foi apresentado nesta Casa uma Moção de pesar, mas que nada que se fizer hoje vai tirar a 

dor dos corações feirenses, dos corações da família “Clériston Andrade”, do coração da 

família baiana. Mudando o tema do seu discurso, o tribuno citou uma reportagem da TV 
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Record feita sobre o distrito de Jaguara. Aproveitou para chamar atenção da Sra. Marlede 

Oliveira, destacando que se esta estiver a serviço de algum candidato, que procure outro 

distrito, que procure outro palanque, enfatizando que o distrito de Jaguara tem prefeito e 

vereador. Destacou que serão feitas muitas intervenções no referido distrito, como por 

exemplo, o Colégio a ser construído o qual teve uma empresa que abandonou a obra e por 

isso se encontra paralisada. Disse que é normal, tanto o governo federal, quanto estadual e 

municipal ter obras paralisadas, porém, acredita que em relação ao governo de Colbert 

Martins há uma perseguição. Destacou que esteve com o Prefeito e que está sendo licitada 

ainda esse mês uma escola modelo para o distrito de Jaguara, uma escola de primeiro 

mundo, como a das que estão sendo construídas em Feira de Santana. Falou que agora 

Jaguara tem um vereador, e que agradece ao Executivo Municipal, o qual já mandou 

construir lá um Centro de Velório, uma praça com academia, a reforma da praça dos 

Morrinhos, autorizou um mutirão das estradas, mandou licitar uma escola modelo, licitar a 

água, bem como autorizou um caminhão pipa para servir o referido distrito. Criticou 

vereadores que querem se aproveitar desse distrito. Em aparte, o edil Flávio Arruda Morais 

(PSD) disse que gostaria de entender quem foi que pagou a matéria que foi veiculada em 

rede nacional, referindo-se a matéria exibida na TV Record. Retornando seu discurso, o 

orador à tribuna teceu críticas a vereadores que ele acredita que querem se aproveitar do 

distrito de Jaguara, e destacou que se estes irem para lá enganar o seu povo ele vai começar 

a citar nomes. Em aparte, o parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima destacou que 

teve conhecimento de que realmente não foi construída a nova escola devido a empresa 

licitante – a primeira que ganhou a licitação – não ter conseguido dar andamento a 

construção, em consequência da pandemia e do aumento no valor dos materiais de 

construção, e que isso fez com que ela desistisse da obra. Porém, frisou que a prefeitura já 

fez uma nova licitação, e que será construída uma escola nova, moderna, com um valor de 

mais de R$ 2 milhões de reais, uma escola que vai trazer uma qualidade e, com certeza, um 

atendimento ao povo e ensino aos estudantes de Jaguara. Na sequência, o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) sinalizou que enviou oficio endereçado ao prefeito 

Municipal de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, solicitando uma reunião 

com os pastores evangélicos e líderes evangélicos deste município objetivando discutir o 

apoio do governo municipal à “Marcha para Jesus”. Adiantou que na solicitada reunião será 

discutido o que será investido e como será investido na aludida marcha. Argumentou que a 

cidade de Feira de Santana precisa ser evangelizada e a marcha tem papel relevante neste 

sentido. Lembrou que a Lei nº 93/2015 prevê que a “Marcha para Jesus” é um percurso de 

adoração e que não cabe ambulantes vendendo bebidas alcoólicas, pois não se trata de um 
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carnaval. Fez uma analogia com a “Marcha do Perdão” promovida pelos católicos e, 

portanto, não cabe a venda de cerveja no evento. Frisou que a Marcha é promovida por 

todas as igrejas evangélicas assim como todas as associações de pastores. Cedeu aparte ao 

vereador Valdemir da Silva Santos que enalteceu a realização do evento ao tempo em que 

informou ao tribuno que a reunião já foi feita com o prefeito e contou com a participação de 

cinco associações de pastores feirenses. Revelou que já foram discutidas, inclusive, as 

atrações que vão se apresentar no evento. Retomando seu discurso, o orador interrogou 

como a reunião foi formulada sem o convite para os vereadores evangélicos. Lembrou que 

anteriormente todos os vereadores evangélicos eram convidados para a reunião preparatória 

do evento. Citou que ele e os edis Marcos Antônio dos Santos Lima e Justiniano de 

Oliveira França eram convidados para participar, acompanhar e ajudar no apoio à “Marcha 

para Jesus”. Confessou que ficou surpreso com a informação por ter um trabalho voltado 

para o segmento evangélico em Feira de Santana. Avivou que as igrejas foram proibidas de 

abrir os seus templos durante a pandemia do Covid-19 e foi o único vereador que “bateu de 

frente” com tal determinação do governador Rui Costa e do prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho e solicitou a abertura dos locais de adoração, pois, não se tratava de comércio. 

Em Pela Ordem, a vereadora Eremita Mota de Araújo (PSDB) informou que cederia o 

tempo do PSDB para o tribuno Edvaldo Lima dos Santos. Retornando seu discurso, o 

orador afirmou que as pessoas estavam doentes e angustiadas e necessitavam ir aos templos 

para receber a santa fé. Relembrou que sensível a questão, o prefeito Colbert Martins da 

Silva Filho autorizou a abertura dos templos com uso de máscaras. Acrescentou que se 

sente honrado em representar os cristãos nesta Casa nos seus cinquenta anos de fé 

evangélica. Repetiu que a “Marcha para Jesus” é extremamente importante na 

evangelização dos feirenses. Salientou que quando o Banco Santander patrocinou uma cena 

cultural deplorável ele apresentou Requerimento para que o banco respondesse 

criminalmente pelo ato e a instituição veio pedir perdão e desculpas ao povo feirense, 

baiano e brasileiro. Por isso, sente-se tranquilo em dar apoio à “Marcha para Jesus”. 

Observou que a Igreja Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica feirense e não 

poderia ficar de fora de uma reunião preparatória para a referida marcha. Pregou que os 

evangélicos deveriam marchar juntos na exaltação ao nome de Jesus. Em Pela Ordem, os 

edis Josse Paulo Pereira Barbosa (PSC) e Luiz Ferreira Dias (AVANTE) solicitaram 

permissão para se ausentarem da presente Sessão a fim de comparecerem ao velório do ex-

diretor do HGCA, Sr. José Carlos Pitangueira. Oportunamente, a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, solidarizou-se com os familiares do referido ex-diretor. 

Posteriormente, o edil José da Costa Correia Filho (Patriota) cumprimentou a 
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Presidente, os vereadores e a todos os presentes na galeria. Aproveitou para parabenizar à 

vereadora Judice, da cidade de Alagoinhas, a quem atribuiu um discurso onde se falava 

sobre a aprovação no Senado da Lei nº 14.443 de 2022 que discorre sobre laqueadura e 

vasectomia, cujo texto passará a vigorar na próxima quinta-feira (nove de março). Destacou 

que a Lei antiga restringia muito os direitos das mulheres, que precisavam da autorização 

dos maridos, bem como ter idade mínima de trinta e cinco anos e três filhos. Além disso, 

afirmou que seria necessário que a enfermeira do posto de saúde prestasse prévio 

atendimento e encaminhamento para fazer o procedimento. Em sua fala, disse ser uma 

grande conquista, pois acompanha de perto as mães do Loteamento da Paz, do Buraco da 

Gia, da Expansão Feira IX e também de alguns distritos. Afirmou que geralmente são 

mulheres que não têm muito acesso a uma adequada forma de planejamento familiar. 

Parabenizou ao ex-prefeito Tarcísio Pimenta que ajuda algumas dessas mulheres na luta por 

conseguir a cirurgia de laqueadura e disse sentir-se feliz que essa causa agora esteja 

embasada da melhor forma em Lei. Disse que nasceu e se criou no bairro da Rua Nova e 

que, na casa em que nasceu, tem um escritório para que seus assessores trabalhem em prol 

da população feirense, inclusive tratando desses assuntos relacionados à saúde. Ressaltou 

que, além de pedidos da saúde, recebeu solicitação da população para que seja feito 

também melhor patrulhamento policial no Conjunto Feira VII em horários críticos. Disse 

que em uma abordagem desta semana, a polícia encontrou uma pessoa transportando arma 

branca no referido bairro e finalizou seu discurso declarando ser importantíssimo que se 

faça esse policiamento ostensivo sempre. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a 

primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o 

comando da Mesa Diretiva. Logo após, o vereador Ivamberg dos Santos Lima (PT) 

afirmou que não poderia deixar de falar da notícia exibida nacionalmente sobre a Escola de 

Jaguara, a qual evidenciou o quanto é insalubre o ambiente escolar no qual as crianças estão 

submetidas. Além disso, comentou sobre o descaso com a educação, tendo gravado um 

vídeo no local onde dizem que é a construção da escola de Jaguara, estando a obra parada, 

com paredes suspensas e mato. Declarou que a educação municipal em Feira de Santana é 

tratada sem nenhum cuidado, as mães falaram que os meninos estão estudando em um local 

que foi um açougue, assim como discorreram sobre a falta da merenda escolar, as quais são 

custeadas através de verbas federais enviadas diretamente à secretária e que deveriam ser 

destinadas para este fim. Afirmou que a Secretária de Educação, Anaci Paim, já foi reitora 

de universidade, já foi secretária de educação do estado, tendo uma experiência vasta na 

área. Acrescentou que foram feitas várias denúncias sobre a educação e nada foi feito. 

Declarou que assim como a área da educação, a área da saúde é tratada da mesma maneira, 
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pois sempre recebe denúncias da falta de pagamento dos profissionais da saúde, sendo que 

existe o Fundo Municipal da Saúde, que é verba federal destinada para o pagamento destes 

profissionais. Afirmou que a educação e a saúde são prioritárias e que foi preciso que 

ocorresse uma reportagem nacional para que fossem tomadas providências, sendo que o 

Executivo sempre dá desculpas do por que as ações não estão ocorrendo. Neste momento, 

em aparte, fez uso da palavra o edil José Carneiro Rocha. Retomando seu discurso, o orador 

afirmou que o local da escola de Jaguara é insalubre e não tem condições de uso pelos 

alunos. Logo após, o edil Silvio de Oliveira Dias (Liderança da Minoria) saudou todas as 

mulheres presentes pela passagem amanhã do Dia Internacional da Mulher. Em seguida 

registrou a tristeza com que recebeu a notícia do passamento do ex-diretor do Hospital 

Geral Clériston Andrade, Sr. José Carlos Pitangueiras. Afirmou que o ex-diretor conseguiu 

mudar a cara do referido hospital e que era muito querido entre os servidores. Lembrou que 

há poucos meses faleceu a esposa de José Carlos Pitangueiras e que este fará muita falta 

pelo profissionalismo com que comandava o referido Hospital. Relatou que tem percorrido 

diversas secretarias estaduais em Salvador em busca de obras para serem executadas em 

Feira de Santana. Lembrou que segunda-feira esteve na “Secretaria Estadual da Cultura” 

em busca de apoio para a construção da Escola Quilombola do distrito Matinha, na 

companhia do vereador Ivamberg dos Santos Lima, do deputado estadual Robinson 

Almeida e do deputado federal José Neto. Já na terça-feira esteve na capital do Estado para 

a solenidade de entrega de viaturas do Detran sendo que uma delas servirá a Feira de 

Santana. Na quinta-feira acompanhou um grupo de artistas para discutir com o secretário de 

cultura o tema da Micareta. Este teria dito que recebeu ordem direta do governador 

Jerônimo Rodrigues para que investimentos sejam feitos na referida festa, através do 

programa “Ouro Negro”. Relatou que esteve ontem em Salvador na Secretaria de 

Infraestrutura para tratar da extensão da construção da estrada de Jaguara. Revelou que 

estavam presentes os deputados federais Sergio Brito e estadual Robinson Almeida. 

Assegurou que a estrada seguirá até a comunidade Morrinhos. Informou que também 

pleitearam o asfaltamento da estrada de Tiquaruçu que ligará a BR 116 Norte até a BA 504 

no povoado São Vicente, sede do distrito. Por fim, agradeceu a Deus, assim como aos 

senhores José Neto, Robinson Almeida e Jerônimo Rodrigues que estão marcando seu 

nome em Feira de Santana e no estado da Bahia. Neste momento, o terceiro Secretário, edil 

Edvaldo Lima dos Santos, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Posteriormente, a 

vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira (MDB) em tempo cedido pelo edil Luiz 

Ferreira Dias (Avante) afirmou que médicos estão clamando ao Executivo para que paguem 

seus salários, e que acredita que é possível que o atendimento pare em policlínicas e UPAs 
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(Unidades de Pronto Atendimento) por falta de atendimento. Declarou que a IBDS 

cancelou o contrato com os médicos e que neste momento, nenhum médico da rede recebeu 

orientação sobre quem realizará seu pagamento, sendo tratados com total falta de cuidado e 

acolhimento. Solicitou que a Secretária de Saúde atual, Sra. Cristiane Campos, se posicione 

para dar uma explicação plausível pelo motivo de existir um descaso com a classe médica e 

da saúde em geral. Na sequência, a primeira Secretária desta Casa, vereadora Luciane 

Aparecida Silva Brito Vieira, assumiu o comando da Mesa Diretiva. Na sequência, o 

vereador Marcos Antônio dos Santos Lima (União Brasil) cumprimentou os presentes e 

os internautas e discorreu que a reportagem transmitida pela TV Record no dia anterior 

sobre o distrito de Jaguara foi uma infelicidade, pois não houve direito de resposta pela 

outra parte, ou seja, o município. Disse ser injusto afirmar que o prefeito municipal não 

investe em educação, visto que há uma escola no distrito de Jaíba na qual está sendo 

investido um montante de R$ 15 milhões de reais em melhorias, citou também a escola 

Diva Matos Portela, que tem sido totalmente reestruturada, passando a contar com piscina 

olímpica e diversas outras benesses para atender à comunidade. Afirmou que na Maria 

Quitéria e em Jaguara as escolas também têm sido beneficiadas com investimentos e 

melhorias. Argumentou que a emissora de TV não procurou ouvir a Secretária de Educação 

do município, o que é uma grande injustiça e pediu que a Record faça essa abertura como 

direito de resposta para ouvir a Secretária e, dessa forma, constatar o tamanho do 

investimento em educação que o município vem fazendo. Para além das obras, destacou 

também que mais de 1500 professores foram contratados pela administração atual e que 

esta vai abrir mais vagas por meio de concurso. Em aparte, o vereador Luiz Augusto de 

Jesus (União Brasil) disse que a TV Record deve ter algo por trás, pois procurou apenas 

uma escola num município onde estão sendo reformadas e construídas um total de 26 

escolas atualmente, inclusive nos bairros da Conceição e da Mangabeira, bem como no 

Papagaio e outros locais. Para finalizar, questionou o motivo da reportagem não ter 

mostrado obras que realmente estão paralisadas há anos, como a do aeroporto da cidade. 

Para finalizar, o edil Marcos Antônio dos Santos Lima disse entender que a TV Record foi 

induzida ao erro, pois não tem esse perfil de ouvir apenas um lado, bem como não costuma 

ser tendenciosa em mostrar apenas uma obra. Ressaltou que a obra citada pela reportagem 

está em atraso sim, mas por motivos de problemas com o processo licitatório, que já está 

sendo sanado. Finalizou solicitando à TV que venha dar o direito de reposta à Secretária de 

Saúde e ao Prefeito Colbert Martins da Silva Filho. Logo após, o edil Valdemir da Silva 

Santos (PV) agradeceu a Deus pela oportunidade de viver um dos mais belos finais de 

semana nesta cidade, pois a região do Calumbi esteve em festa neste último fim de semana, 
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devido ao Conjunto Habitacional Feira IX ter completado 32 anos de existência. Conjunto 

este entregue há 32 anos, sem luz, água e pavimentação, e que mesmo assim os moradores 

à época tiveram coragem em assumir, melhorando-o e tornando-o o que é hoje. Disse que, 

juntamente com sua equipe de trabalho, realizou uma grande festa com três dias de 

comemoração, como nunca houve antes na história do bairro, uma festa que ficou marcada 

na região. Parabenizou também aos moradores, destacando que a praça se manteve lotada 

durante os três dias, com a presença de todos os públicos, sem discriminação. Afirmou que 

a igreja católica se apresentou, os talentos do bairro e os evangélicos, tornando a 

comemoração de 32 anos do Feira IX um verdadeiro espetáculo. Aproveitou a oportunidade 

para agradecer ao Executivo, na pessoa do Prefeito Colbert Martins, que não mediu 

esforços para contribuir para que a festa pudesse acontecer, assim como a polícia militar 

que ajudou a realizar uma festa pacífica e tranquila, na qual muitas famílias puderam levar 

as crianças para a praça, sem nenhum problema. Expressou sua gratidão e felicidade pelo 

final de semana, destacando-o como maravilhoso. Logo após, parabenizou o vereador 

Edvaldo Lima dos Santos (MDB) por lembrar do tema “Marcha para Jesus”, e destacou que 

o referido edil sempre foi e sempre será importante para a Marcha, visto como uma 

referência para esta cidade, tanto como pastor quanto como evangélico, um homem que 

prega a palavra de Deus e que jamais poderá ser visto de uma forma diferente. Disse que as 

associações de pastores organizam a “Marcha para Jesus”, e que acredita que desta vez será 

a maior de todos os tempos, pois os pastores se reuniram para fazê-la. Citou que vai se 

juntar – não só com os vereadores evangélicos, mas com todos os vereadores que 

respeitam, amam e investem na “Marcha para Jesus”, e que esta Casa vai dar o apoio 

necessário para que seja realizada a maior Marcha de todos os tempos, sendo que já tiveram 

amplas reuniões. Disse que está autorizado, pela comissão organizadora do referido evento, 

a usar a tribuna e convidar todos os levitas da cidade de Feira de Santana, para uma reunião 

que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 19h30, na igreja Ministério da Família, no 

Jardim Cruzeiro, igreja esta que tem ele como pastor. Finalizou destacando que a reunião é 

para tratar do evento “Marcha para Jesus”, que acontecerá na cidade de Feira de Santana, 

em 20 de maio do corrente ano. Durante o pronunciamento do orador à tribuna, a 

Presidente desta Casa, vereadora Eremita Mota de Araújo, assumiu o comando da Mesa 

Diretiva.  Na sequência, o vereador Jurandy da Cruz Carvalho (PL) direcionou sua fala 

àqueles que moram na zona rural de Feira de Santana, que passam dificuldades, que 

precisam se deslocar de ônibus, e que para ter acesso à saúde andam mais de 20 Km, 

afirmando que tudo isto está acabando, pois esta Casa Legislativa fez uma orçamento de 

mais de R$ 41 milhões de reais, juntamente com o vereador licenciado Pedro Américo de 
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Santana Silva Lopes, atual Secretário Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Rural, para melhorar a situação tanto do agricultor, quanto do pescador 

do Lago Pedra do Cavalo, entre outros. Agradeceu ao referido secretário por estar 

ocorrendo uma verdadeira revolução com o sistema de abastecimento de água na Fazenda 

Amarela, assim como será feito na região do Mergulho. Afirmou que na última sexta-feira, 

esteve ao lado do Prefeito Colbert Martins da Silva Filho, do Secretário Pedro Américo de 

Santana, do Superintendente João Vianey, do Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Sebastião Cunha, no Parque de Exposição para averiguar a situação do local e iniciar uma 

revitalização, sendo certo que este será revitalizado e ocorrerá a exposição. Solicitou a 

vereadora Eremita Mota de Araújo que coloque o projeto do SANAR para ser apreciado 

nesta Casa, pois é relevante para a cidade. Por fim, registrou a presença do seu amigo Jair, 

do distrito de Ipuaçu, presente na galeria. Em Pela Ordem, o edil Edvaldo Lima dos Santos 

(MDB) disse que encaminhou um Ofício 006/2023 ao Prefeito Municipal a fim de solicitar 

o retorno do Festival Metropolitano de Música Gospel em Feira de Santana e justificou a 

importância do evento ao explicar que este fora suspenso, temporariamente, devido à 

Covid-19. Em Pela Ordem, o edil Luiz Augusto de Jesus disse que foi informado de que 

os agentes de endemias receberam seus salários. No momento destinado ao Grande 

Expediente, o edil José Carneiro Rocha (MDB) em tempo cedido pelo edil José da Costa 

Correia Filho (Patriota) realizou a leitura de reportagem, publicada no dia 02 de março do 

corrente ano, intitulada “Companheiros fazem malabarismo por indicação da esposa de Rui 

Costa ao TCM”, do colunista André Santana, disponibilizada no site Uol.com.br, a qual 

segue na íntegra: “Em erupção. É assim que se encontra o meio político devido à 

candidatura da esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), a conselheira do Tribunal 

de Contas dos Municípios da Bahia — cargo vitalício com salário mensal de R$ 41,8 mil. 

Entre acusações de patrimonialismo e nepotismo, a indicação da ex-primeira-dama da 

Bahia, Aline Peixoto, tem causado desconforto tanto na oposição quanto em líderes 

petistas. Além de constranger o novo governo do presidente Lula, a polêmica em torno da 

candidatura tem obrigado parlamentares, companheiros de Rui Costa, a realizarem 

verdadeiros malabarismos para defender que a vaga fique na família do ex-governador. 

Deputados aliados levantam falsas justificativas de preconceito contra os profissionais da 

saúde — a candidata é enfermeira — e outros chegam a apontar machismo na crítica a essa 

candidatura. A situação é ainda mais constrangedora para o governo Lula por chamar 

atenção para o fato de que Aline não é a primeira esposa de um ministro do atual governo a 

ter a candidatura ao cargo de conselheira no Tribunal de Contas emplacada pelas relações 

políticas dos maridos. Renata Calheiros, mulher do ministro dos Transportes Renan Filho 
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(MDB), foi eleita em dezembro a nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas. Em janeiro, a deputada federal Rejane Dias, mulher do ministro do 

Desenvolvimento Social Wellington Dias (PT), foi indicada pela Assembleia Legislativa 

para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Piauí”. Mudando o tema do seu 

discurso, o orador declarou que “A Bahia foi o estado que mais registrou mortes violentas 

em 2022, em todo o Brasil, pelo 4º ano seguido. Os dados fazem parte do Monitor da 

Violência, índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base em informações oficiais 

dos 26 estados e o Distrito Federal”. Sobre isto afirmou que não criticaria o atual 

governador pelo pouco tempo que este tem no governo, mas declarou que tudo isto faz 

parte do sistema que nada faz para acabar com a violência neste Estado. Por fim, afirmou 

que o Tribunal de Justiça da Bahia, ontem, confirmou a decisão do juiz da 2º Vara da 

Fazenda Pública de Feira de Santana, Dr. Nunisvaldo dos Santos, exigindo que a Câmara 

Municipal pague aos servidores o vale alimentação. Acrescentou que a Câmara já deveria 

ter pago antes, baseado na decisão do juiz e agora com a decisão do TJ se não pagar, 

incorrerá em multa diária, porque a decisão já foi tomada pelo TJBA. Disse que quer 

acreditar que esta Casa cumpra seus deveres e suas obrigações. Afirmou que essa situação é 

porque autorizaram o Greencard a creditar valores em janeiro, e neste mês quem era a 

Presidente era a vereadora Eremita Mota de Araújo. Desta forma, essa tem que pagar o 

Greencard de janeiro, o qual foi creditado, do contrário constituiria como um “calote”, 

assim a Presidente estaria incorrendo em improbidade administrativa. Em Pela Ordem, os 

edis Luiz Augusto de Jesus (UB) e Fernando Dantas Torres (PSD) solicitaram inscrição no 

momento destinado às Explicações Pessoais. Durante a Ordem do Dia, foram apreciadas 

as seguintes proposições: <Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

009/2022, de autoria do edil Ivamberg dos Santos Lima. Em Pela Ordem, o vereador 

Edvaldo dos Santos Lima apresentou Emenda ao Projeto supracitado, de modo que este 

seguiu às Comissões. Em segunda discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 22/2022, de 

coautoria dos edis Luiz Ferreira Dias e Fernando Dantas Torres, foi aprovado por maioria 

dos presentes, com voto contrário do vereador José Carneiro Rocha e abstenções dos edis 

Edvaldo Lima dos Santos, Marcos Antônio dos Santos Lima, Luiz Augusto de Jesus, 

Petrônio Oliveira Lima e José da Costa Correia Filho. Em declaração de voto, franqueou-se 

a palavra aos parlamentares Marcos Antônio dos Santos Lima e Fernando Dantas Torres. 

Em Pela Ordem, o parlamentar Marcos Antônio dos Santos Lima informou que o vereador 

Luiz Ferreira Dias, antes de se ausentar da presente Sessão, lhe pediu para solicitar 

adiamento de pauta do Projeto de Lei Ordinária nº 22/2022, entretanto, declinou do pedido 

por conta da presença do vereador Fernando Dantas Torres no Plenário. Em Pela Ordem, o 
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parlamentar Jhonatas Lima Monteiro destacou que os vereadores da bancada oposicionista 

eram favoráveis à referida proposição e registrou que, nesta semana, vendedores 

ambulantes foram agredidos por prepostos do denominado “rapa”. Por fim, salientou que 

era necessário avançar no que concernia às políticas públicas para impedir que situações 

semelhantes continuassem ocorrendo. Em Pela Ordem, o vereador Flávio Arruda Morais 

destacou que compreendia a importância de coibir ações de prepostos do denominado 

“rapa”. Oportunamente, a vereadora Luciane Aparecida Silva Brito Vieira demonstrou seu 

apoio aos vendedores ambulantes.  Em Pela Ordem, o edil Sílvio de Oliveira Dias 

destacou que não havia necessidade de adiar a apreciação da referida proposição e 

mencionou a Lei nº 8.112 ao comentar que esta versava sobre os servidores civis da União. 

Citou, ainda, o Estatuto da Guarda Municipal ao afirmar que, quando um servidor cometia 

excessos, havia punição prevista em lei. Em segunda discussão, o Projeto de Lei 

Ordinária nº 40/2022, de iniciativa do vereador Flávio Arruda Morais, foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Em primeira discussão, o Projeto de Lei Ordinária nº 

113/2021, de iniciativa do edil Valdemir da Silva Santos, o qual teve Parecer contrário 

exarado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR. Em votação ao Parecer, 

franqueou-se a palavra ao autor da matéria, bem como aos vereadores Marcos Antônio dos 

Santos Lima e Jhonatas Lima Monteiro. Ainda em votação ao Parecer contrário, este foi 

aprovado por maioria, com votos contrários dos parlamentares José da Costa Correia Filho, 

Jurandy da Cruz Carvalho e José Marques de Messias. Sendo assim, o Projeto de Lei nº 

113/2021 foi prejudicado. Oportunamente, em Pela Ordem, o edil José da Costa Correia 

Filho sugeriu que a proposição mencionada fosse adiada de pauta a fim de que os 

vereadores dialogassem sobre o teor desta, entretanto, o pedido não foi acatado. Na 

sequência, o vereador José Carneiro Rocha esclareceu que os vereadores estavam 

discutindo acerca do teor do Parecer mencionado. Por fim, declarou que destinaria voto 

favorável a este. No momento destinado às Explicações Pessoais, franqueou-se a palavra 

aos edis Luiz Augusto de Jesus e Fernando Dantas Torres. Em Pela Ordem, o edil José 

Carneiro Rocha, Líder do Governo nesta Casa, solicitou que a Presidente desta Casa, 

vereadora Eremita Mota de Araújo, colocasse em pauta, na Ordem do Dia da próxima 

Sessão Ordinária, o Projeto de Lei que versava sobre a alteração da Lei nº 3.930/2019, bem 

como a matéria que tratava acerca da autorização da implantação do Polo de Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural em Feira de Santana. Por fim, frisou que as referidas 

proposições tramitavam em regime de urgência, entretanto, seguiam nesta Casa desde o ano 

anterior. Neste momento, a Presidente desta Casa solicitou que os presentes ficassem de pé 

para prestar um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, ao Sr. José Carlos 
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Pitangueira, odontólogo e ex-diretor do Hospital Geral Clériston Andrade – HGCA>. Nada 

mais havendo por tratar, a Presidente Eremita Mota de Araújo declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e oito minutos, sendo convocada outra para amanhã, dia oito 

de março do ano em curso, à hora regimental, com a seguinte pauta: < matérias aptas à 

apreciação >. Para constar, eu, Raquel de Jesus Lima Barros, Redatora de Debates desta 

Casa, lavrei a presente Ata que segue à apreciação plenária, na forma regimental.      

 


